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Em anos recentes, houve 

um expressivo avanço 

da tecnologia biométrica 

em termos de segurança

Especialmente em re-
lação aos sensores de 
impressão digital – que 

estão muito mais sofi sticados, 
embora simples de usar. Hoje, 
eles conseguem diferenciar o 
tecido humano de um indi-
víduo de impressões digitais 
fraudulentas, obtidas a partir 
de uma centena de materiais 
diferentes que tentam repro-
duzir o dedo humano. 

Além disso, sensores biomé-
tricos com imagem multiespec-
tral permitem constante atua-
lização contra novas ameaças 
– ao contrário de outros sen-
sores, que se tornam obsoletos 
rapidamente. Essa capacidade 
de ‘aprendizagem’ é um grande 
diferencial para proteger a 
privacidade do usuário e tem 
transformado o mercado de 
segurança. Há mais de cinco 
anos, o setor fi nanceiro foi 
um dos primeiros, no Brasil, 
a investir na tecnologia de 
imagem multiespectral. 

Esses sensores oferecem um 
melhor desempenho na coleta 
de informações e no registro 
das impressões digitais. Depois 
de ter cadastrado num banco 
de dados suas digitais, a pessoa 
poderá estar até mesmo com 
o dedo avariado, machucado 
ou sujo que ainda assim sua 
identifi cação será realizada 
imediatamente. 

Além disso, os dispositivos 
biométricos são habilitados 
para criptografi a e detecção 
de violação de hardware – que 
protegem não só a integridade 
do sensor, como também a 
comunicação entre o cliente 
e o sensor. Essa é uma carac-
terística muito valorizada pelo 
mercado, sempre em busca 
de aumentar a segurança e 
melhorar a experiência do 
usuário. Por isso, a adoção 
dos sensores biométricos de 
imagem multiespectral tem se 
alastrado para muitos outros 
segmentos da economia. 

Com relação aos módulos e 
sensores de impressão digital 
integrados da Lumidigm® Sé-
rie V, por exemplo, eles estão 
cinco vezes mais precisos e 
quatro vezes mais rápidos nos 
caixas eletrônicos e multiban-
cos, com sensível redução de 
erros. De modo geral, percebe-
se um ganho em termos de 
desempenho e interopera-
bilidade. Por esse motivo, a 
nova linha de autenticação 
biométrica tem sido adotada 
nos sistemas de saúde, eleitoral 

e governamental – além do 
sistema fi nanceiro. 

Essa tecnologia emprega o 
que há de mais avançado para 
escanear e autenticar impres-
sões digitais de dentro para 
fora. Ou seja, além da camada 
externa da pele, o sensor faz 
uma leitura de uma subcamada 
mais profunda, irrigada por 
vasos sanguíneos. Isso evita 
fraudes e permite rápida au-
tenticação. Trata-se de uma 
solução robusta e capaz de 
comprovadamente reduzir o 
custo total de propriedade em 
aplicações autônomas e de alto 
rendimento. 

Embora o foco seja sempre 
efi ciência e segurança, nota-
se um ganho de velocidade e, 
consequentemente, de con-
veniência – já que o cliente 
faz tudo mais rapidamente. 
Recentemente, também os 
sensores da Lumidigm® Sé-
rie M passaram a contar com 
liveness detection. Com várias 
aplicações, incluindo controle 
do tempo, presença e acesso 
físico, esses sensores têm alta 
performance na prevenção de 
fraudes. Com isso, o roubo de 
informações fi cou praticamen-
te reduzido a zero. 

Outra vantagem em relação 
à concorrência é o material 
com que os sensores são feitos. 
Enquanto a maioria pode ser 
facilmente danificada, eles 
contam com uma superfície 
de vidro bastante resistente e 
durável, operando sob quais-
quer circunstâncias, tanto 
em ambientes fechados como 
ao ar livre ou até debaixo de 
chuva. Todos sabem que, para 
oferecer uma autenticação 
totalmente segura, a evolução 
dos sensores passa pelo uso 
de uma autenticação multifa-
torial, através de uma combi-
nação entre a autenticação da 
impressão digital do usuário 
e um código de barras, uma 
credencial de identifi cação, 
ou até mesmo uma credencial 
virtual ou código digital. 

É fundamental, também, que 
a tecnologia seja adaptável, a 
fi m de se provar confi ável e 
efi ciente ao longo do tempo. 
Com isso, os dados pessoais 
do usuário estarão sempre 
criptografados, podendo ser 
acessados apenas se o clien-
te autenticar sua impressão 
digital. Ainda com relação à 
segurança, é necessário in-
vestir numa tecnologia capaz 
de ser constantemente me-
lhorada para enfrentar novas 
ameaças. 
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ELENA EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A.
CNPJ: 60.714.755/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo em 31/12/16. Colocamo-nos à inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2016

Demonstração de Resultados do Exercício 31 de Dezembro de 2016
Em Milhares de Reais - R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de Dezembro de 2016 - Em Milhares de Reais - R$

Demonstração do Fluxo de Caixa 31 de Dezembro de 2016
Em Milhares de Reais - R$

Demonstração do Valor Adicionado 31 de Dezembro de 2016
Em Milhares de Reais - R$

 Notas Explicativas ao Balanço Geral Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016. (Em Milhares de Reais - R$)

1. Contexto Operacional: A Companhia se insere no seguimento 
compra, venda e administração de imóveis e bens próprios. 2. Sumario 
das Principais Praticas Contábeis: As demonstrações fi nanceiras 
foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; 
aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas, e aos princípios de 
Contabilidade geralmente Aceitos. As principais praticas na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras são as seguintes: a) Determinação do 
resultado: O resultado e apurado em obediência ao regime de competência 
de exercícios. b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo. A provisão 
para as contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência 
da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e 
situação econômica. Os estoques são demonstrados pelo custo médio de 
aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de preposição 
e ao valor de realização. Os demais ativos circulantes e realizáveis a 
longo prazo estão demonstrados em seus valores originais, adicionados, 
quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no 

31/12/2015 31/12/2016
Ativo 16.918.974 16.859.686
Ativo Circulante 1.792 50.660
Disponível 1.792 50.660
Caixa 12 5
Bancos 1.780 50.655
Realizável a Curto Prazo 10.406.640 10.306.177
Contas a Receber 10.000.000 10.000.000
Estoques 405.015 296.179
Outras contas a receber 1.625 9.998
Ativo Não Circulante 6.510.542 6.502.849
Empréstimos Entre Coligadas 9.394 1.700
Investimentos 6.501.149 6.501.149
Imobilizações Tangíveis 344.503 0,00
Imobilizações Intangíveis 1.149 1.149
Depreciações (345.653) (1.149)

0,00 0,00

 31/12/2015 31/12/2016
Passivo R$ 16.918.974  R$ 16.859.686
Passivo Circulante 600.085 594.559
Fornecedores 582.779 582.736
Obrigações Trabalhistas 8.569 2.907
Obrigações Tributarias 4.306 2.611
Passivo Não Circulante 1.287.303 1.344.970
Impostos Parcelados 181 182
Conta Corrente Sócios 269.201 326.868
Empréstimos de Coligadas 1.017.921 1.017.921
Patrimônio Líquido 15.031.586 6.149.128
Reservas de Capital 3.051.029 3.051.029
Resultados Acumulados 3.209.528 3.098.099

31/12/2015 31/12/2016
Receitas Brutas 44.323 172.289
(-)  Deduções da Receita 4.896 9.047
Receita Liquida 39.427 163.242
 Custos 0,00 108.837
Lucro Bruto 39.427 54.405
(-)  Despesas Operacionais 318.353 326.900
(+)  Outras Receitas Operacionais 144.000 72.555
Lucro/Prejuízo Operacional (134.926) (199.939)
(-/+)  Despesas/Receitas Não Operacionais 0,00 108.000
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL (134.926) (91.939)
IRPJ e CSLL 12.604 19.489
Resultado Antes das Participações (147.530) (111.429)
Resultado Liquido do Exercício (147.530) (111.429)

Capital Reservas Reserva Reserva Reserva Resultados
Realizado de Capital Legal Especial de Lucros Acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 74 3.051.029 22.832 22.943 8.725.180 6.959.529 18.670.157
Ajuste de Exercícios Anteriores
Aumento de Capital, Aquisição, Reserva, Atualização Monetária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício      (111.430)
Saldos em 31/12/2016 74 3.051.029 22.832 22.943 8.725.180 6.848.099 18.670.157

Atividades Operacionais 31/12/2015 31/12/2016
Lucro Líquido (147.530) (111.430)
Depreciações / Amortizações 24.839 0,00
Lucro na Venda de Ativo Imobilizado 0,00 108.000
Aumento/Diminuição em duplicatas a Receber (3.750.000) 0,00
Contas a Pagar 600.085 921.608
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 3.027.224 (925.038)
Atividades de Investimento
Recebimento pela Venda de Imobilizado 0,00 108.000
Caixa Líquido das Atividades de Investimento 3.027.224 (817.038)
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 3.027.224 (817.038)
Variação Líquida do Caixa (6.996) 48.872
Início do Período 8.786 1.790
Final do Período 1.790 50.662

 31/12/2015 31/12/2016
1 - Receitas 7.147.426 188.323
1.1 - Vendas de Mercadorias,
  Produtos e Serviços 7.000.000 172.289
1.2 - Resultados não Operacionais 0,00 108.000
2 - Insumos Adquiridos de
  Terceiros (Inclui ICMS e IPI) 0,00 0,00
2.1 - Custos das Mercadorias e
  Serviços Vendidos (522.300) (108.838)
2.2 - Energia, Serviços de Terceiros
  e outras Despesas Operacionais (147.712) (156.534)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 6.329.988 188.323
4 - Retenções (34.565) 0,00
4.1 - Depreciações, Amortizações
  e Exaustões (34.565) 0,00
5 - Valor Adicionado Líquido
Produzido Pela Entidade (3-4) 6.295.422 188.323
6 - Valor Adicionado Recebido
  em Transferência (2.007.676) 3.209.528
6.1 - Receitas Financeiras 1.926 555
6.2 - Aluguéis e Royalties 145.500 72.000
7 - Valor Adicionado Total
  a Distribuir (5+6) 4.287.746 3.397.851
8 - Distribuição do Valor
  Adicionado (473.670) 87.473
8.1 - Pessoal e Encargos (146.297) 136.605
8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições (486.712) 30.758
8.3 - Juros e Aluguéis (40.351) 31.540
8.4 - Juros Sobre Capital
  Próprio e Dividendos (2.784.900) 0,00
8.5 - Lucros Retidos/Prejuízos
  do Exercício 2.984.589 (111.430)
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caso de despesas pagas antecipadamente, pelo valor de custo. c) Ativo 
permanente: Os investimentos permanentes e relevantes em companhias 
ligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O ativo 
imobilizado e demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, à taxas mencionadas na Nota 5. O ativo 
diferido e demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre 
cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começam a ser 
gerados. d) Passivo Circulante e Exigível a longo Prazo: Demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos 
ate a data do balanço.
3. Ativo Circulante 2015 2016
3.1 Disponibilidades (Caixa, Bancos,
 Aplicações Financeiras) 1.7 50
3.2 Contas a Receber Clientes 10.000 10.000
3.3 Estoques Mercadorias 405 296
4. Ativo Não Circulante
Outras Contas a Receber 11 9

5. Investimentos:
Participações em Controladas Equivalência patrimonial 6.501 6.501
6. Imobilizado: Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e
depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.
 2015 2016 %
Moveis e Utensílios, Instalações, Veículos, Maquinas e
  equipamentos, Equipamentos de informa, Imóveis,
    Terrenos, Benfeitorias 0 0 0
7. Passivo Circulante  2015 2016
- Composto por fornecedores, obrigações
  tributárias e encargos sociais.  641 594
8. Passivo não Circulante
-Empréstimos de Coligadas e Sócios  1.133 1.344
9. Capital: O capital social esta representado por 73 ações sem valor 
nominal.
  2015 2016
10. Reservas de Capital  3.096 3.096
11. Reservas de Lucros  8.770 8.770
12. Resultados Acumulados  7.107 3.098
Reservas de lucros de exercícios anteriores, sujeitas a decisão da 
diretoria quanto a destinação. São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
    Capital Reserva Reserva de Ações em Lucros
   Notas social legal desenvolvimento tesouraria acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2015  2.208.250 227.034 300.372 - - 2.735.656
Lucro líquido do exercício   - - - - 519.047 519.047
Constituição de reserva  - 26.002 110.358 - (136.360) -
Dividendos antecipados 13.3 - - - - (382.687) (382.687)
Aquisição de ações em tesouraria 13.4 - - - (375.403) - (375.403)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  2.208.250 253.036 410.730 (375.403) - 2.496.613
Lucro líquido do exercício   - - - - 2.026.400 2.026.400
Constituição (transferência) de reserva  - 101.320 (168.735) - 67.415 -
Dividendos antecipados 13.3 - - - - (833.815) (833.815)
Dividendos propostos 13.3 - - - - (1.260.000) (1.260.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  2.208.250 354.356 241.995 (375.403) - 2.429.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

GULLANE ENTRETENIMENTO S.A.
CNPJ: 01.378.559/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras da Gullane Entretenimento S/A, relativas ao ano findo em 31 de Dezembro de 2016.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria.

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
Passivo e Patrimônio líquido Notas 2016 2015
Passivo circulante
Fornecedores  79.967 50.496
Empréstimos vinculados a projetos 6 176.789 253.488
Obrigações trabalhistas   235.217 183.851
Obrigações tributárias 11 1.361.410 209.220
Royalties a distribuir  - 1.248.244
Outras obrigações  375.547 350.502
Projetos incentivados 7 5.599.527 3.281.917
Dividendos propostos a pagar  1.260.000 -
Total do passivo circulante  9.088.457 5.577.718
Passivo não circulante
Empréstimos   25.000 25.000
Recursos de terceiros coprodução 12 150.000 150.000
Credores por venda de ações  375.403 375.403
Royalties a distribuir  1.236.234 -
Total do passivo não circulante  1.786.637 550.403
Patrimônio líquido 13
Capital social  2.208.250 2.208.250
Ações em tesouraria  (375.403) (375.403)
Reserva legal  354.356 253.036
Reserva de desenvolvimento  241.995 410.730
Total do patrimônio líquido  2.429.198 2.496.613
Total do passivo e patrimônio líquido  13.304.292 8.624.734

Demonstração dos resultados
31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais)

    Notas 2016 2015
Receita líquida de vendas 14 16.422.576 7.200.602
Custo dos serviços prestados  (7.540.192) (1.707.892)
Lucro bruto  8.882.384 5.492.710
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas  (1.312.455) (1.005.059)
Despesas com pessoal 15 (2.462.853) (1.384.123)
Remuneração dos administradores  (744.280) (549.174)
Resultado em SCP’s de projetos audiovisuais  - 43.457
Despesas tributárias  (1.167) (1.876)
Perdas com projetos  (160.229) (119.314)
Outras receitas (despesas) operacionais  (424.574) (1.226.198)
     (5.105.558) (4.242.287)
Lucro operacional antes do resultado financeiro  3.776.826 1.250.423
Resultado financeiro:
Despesas financeiras  (46.434) (19.424)
Receitas financeiras  189.286 126.707
     142.852 107.283
Lucro antes do Imposto de renda
  e da contribuição social  3.919.678 1.357.706
Imposto de renda e contribuição social
Corrente   (1.893.278) (838.659)
     (1.893.278) (838.659)
Lucro líquido do exercício  2.026.400 519.047
Lucro por ação do capital social - R$  9,01 2,31
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo Notas 2016 2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.331.438 1.731.885
Clientes  583.996 171.035
Tributos e contribuições a compensar  15.101 201.965
Adiantamentos a terceiros  13.752 43.443
Empréstimos vinculados a projetos 6 20.000 53.111
Projetos incentivados 7 5.599.527 3.281.917
Outras créditos  18.392 27.787
Total do ativo circulante  10.582.206 5.511.143
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamentos a projetos  1.675.394 2.005.758
Empréstimos vinculados a projetos 6 176.351 199.000
Produções em andamento 8 738.110 738.110
Partes relacionadas  10.000 41.000
Outros créditos  7.500 7.500
    2.607.355 2.991.368

Imobilizado  9 110.198 112.897
Intangível 10 4.533 9.326
Total do ativo não circulante  2.722.086 3.113.591
Total do ativo  13.304.292 8.624.734

1. Contexto operacional: A Gullane Entretenimento S.A. (“Companhia”), 
fundada em 1996, tem como objeto social a produção e distribuição de 
obras audiovisuais, tanto para o cinema como para a televisão. Além de 
produções próprias, a Companhia amplia a carteira de projetos com par-
cerias importantes no Brasil e no exterior; com a busca de financiamento 
e venda de filmes brasileiros junto ao mercado estrangeiro e com a reali-
zação de coproduções internacionais. 2. Base de preparação e apresen-
tação das demonstrações financeiras: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo quando indicado de outra forma. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme disposto na NBC TG 
1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimati-
vas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas 
na Nota 4. A conclusão das demonstrações financeiras da Companhia para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi autorizada pela Adminis-
tração em 20 de abril de 2017. 3. Resumo das principais políticas con-
tábeis: 3.1. Reconhecimento de receita: Venda de serviços: A receita 
de venda de serviços é reconhecida tomando por base a proporção dos 
serviços prestados e quando for provável que os benefícios econômicos 
associados à transação fluirão para a Companhia. Receita financeira: Para 
todos os instrumentos financeiros avaliados aos seus custos amortizados 
e ativos financeiros que rendem juros classificados como mantidos até o 
vencimento, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se 
a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou rece-
bimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instru-
mento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, 
ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é 
incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. 3.2. 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 3.3. Contas a receber de clientes: As contas a receber 
de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente 
quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsa-
bilidade tributária da Companhia. 3.4. Imobilizado: O ativo imobilizado é 
registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo 
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a 
vida útil estimada, com base nas taxas mencionadas na Nota 9. Os valores 
residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. 3.5. Ajuste a valor presente de ativos e pas-
sivos: Os ativos e passivos monetários de curto prazo são ajustados pelo 
seu valor presente, quando o efeito é considerado relevante em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O ajuste a valor presente 
é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a 
taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e 
passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos 
associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de 
reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercí-
cios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e 
receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa 
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As taxas de juros 
implícitas aplicadas foram determinadas com base em premissas e são 
consideradas estimativas contábeis. O valor contábil do ativo imobilizado 
é revisado para perda ao valor recuperável quando eventos ou mudanças 
circunstanciais indiquem que o valor contábil talvez não seja recuperável 
(“impairment”). Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor pelo 
qual o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável, sendo este o 
valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos o custo de venda e o 
seu valor em uso. 3.6. Tributação: Impostos sobre serviços: As receitas 
de vendas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribui-
ções, pelas seguintes alíquotas básicas: Alíquotas
ISSQN-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza de 0,0% a 5,00%
COFINS-Contribuição para Seguridade Social de 0,0% a 3,00%
PIS-Programa de Integração Social de 0,0% a 0,65%
As receitas de prestações de serviços são apresentadas na demonstração 
de resultado, líquidas destes impostos. Imposto de renda e contribuição 
social correntes: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de 
renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL). O imposto de renda é com-
putado sobre o lucro presumido pela alíquota de 15%, acrescido do adi-
cional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 no período de 12 
meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 
9% sobre o lucro presumido. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.7. Projetos incentivados: São projetos 
desenvolvidos pela Companhia com recursos captados com terceiros, atra-
vés de leis de incentivo à atividade audiovisual. Os saldos estão demonstra-
dos pelo valor líquido a utilizar, mantidos em contas bancárias exclusivas de 
cada projeto, conforme exigência legal. 3.8. Demonstrações dos fluxos de 
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.9. Instrumentos financeiros: 
Reconhecimento inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros são 
inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transa-
ção que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto 
no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor 
justo por meio do resultado, quando tais custos são diretamente lançados 
no resultado do exercício. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela 

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2016 2015
Lucro líquido do exercício   2.026.400 519.047
Ajustes por:
Depreciações e amortizações  37.890 37.394
     2.064.290 556.441
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) das contas a receber de clientes (412.961) (164.655)
Redução (aumento) impostos e contribuições
  a recuperar  186.864 (200.751)
Redução (aumento) de outros ativos circulantes e
  não circulantes  425.210 (821.583)
(Redução) aumento de fornecedores  29.471 (26.692)
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas  51.366 36.879
(Redução) aumento de obrigações tributárias  1.152.190 37.658
(Redução) aumento de outros passivos
  circulantes e não circulantes   13.035 1.623.647
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.509.465 1.040.944
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisições de imobilizado   (30.398) (46.888)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (30.398) (46.888)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Dividendos distribuídos  (833.815) (382.687)
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria - (375.403)
Partes relacionadas  31.000 (41.000)
Captações de empréstimo  (76.699) 47.225
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
  das atividades de financiamento  (879.514) (751.865)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  2.599.553 242.191
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.731.885 1.489.694
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.331.438 1.731.885
Aumento em caixa e equivalentes de caixa   2.599.553 242.191
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Companhia são: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clien-
tes. Esses ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a 
valor justo através do resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais 
passivos financeiros são: contas a pagar a fornecedores e empréstimos 
e financiamentos. Estes instrumentos são avaliados ao custo amortizado. 
Mensuração subsequente: A mensuração subsequente dos instrumentos 
financeiros ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação 
dos instrumentos financeiros. 4. Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis significativas: Na preparação das demonstrações financeiras, a 
Companhia efetua diversas estimativas, que foram determinadas com base 
em julgamento da Administração e, quando necessário, com base em pare-
ceres elaborados por especialistas. A Companhia adota premissas deriva-
das de experiências históricas e outros fatores que entenda como razoáveis 
e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia 
são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
5. Caixa e equivalentes de caixa  2016 2015
Bancos-conta movimento  2.671.636 1.489.335
Bancos- aplicações financeiras  1.659.802 242.550
     4.331.438 1.731.885
As aplicações financeiras incluídas em equivalentes de caixa estão registra-
das aos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, de acordo com taxas pactuadas com as instituições financeiras.
6. Empréstimos vinculados a projetos   Endividamento 
    Ativo Passivo Líquido
Circulante 20.000 (176.789) (156.789)
Não circulante 176.351 - 176.351
    196.351 (176.789) 19.562
A Companhia realizou operações ativas e passivas vinculadas a financia-
mento de projetos, cujo saldo líquido de endividamento é nulo, tendo em 
vista o casamento das operações, exceto quanto aos projetos que recebe-
ram recursos e cujo prazo de retorno obrigou sua classificação como ativo 
não circulante, bem como a liquidação das obrigações exige o pagamento 
de juros. 7. Projetos incentivados: (a) Ativo circulante 2016 2015
Bancos- conta movimento  2.373.388 1.861.367
Bancos- aplicações financeiras  3.226.139 1.420.550
     5.599.527 3.281.917
Representam os saldos de recursos captados com terceiros, através de leis 
de incentivo a cultura e ainda não aplicados no desenvolvimento dos proje-
tos, mantidos em contas bancárias de movimentação e aplicação financeira 
específicas de cada projeto. (b) Passivo circulante 2016 2015
Fontes de recursos  82.487.838 67.220.663
(-) Custos dos projetos incentivados  (76.888.311) (63.938.746)
     5.599.527 3.281.917

Representa o montante de recursos captados com terceiros, através de
leis de incentivo a cultura, deduzidos dos custos incorridos até a data do
balanço, para os quais a Companhia, como proponente desses projetos,
mantém responsabilidade de administrar a aplicação desses recursos
e promover a prestação de contas aos órgãos reguladores. (i) Custo dos
projetos incentivados: Demonstra o total de recursos aplicados aos proje-
tos, referente a gastos incorridos até a data do balanço, apresentados de
maneira segregada por projeto como segue abaixo. (ii) Fontes de recur-
sos: Apresenta o montante bruto dos recursos captados através das leis de
incentivo a cultura. 8. Produções em andamento: A Companhia registra 
no ativo não circulante os valores correspondentes aos recursos próprios
investidos em produções audiovisuais, para as quais avalie que haja pos-
sibilidade de recuperação do valor aplicado. Inexistindo essa expectativa,
e considerando a forma de financiamento desses projetos, os gastos são
levados a resultado do exercício. Os projetos em andamento em 31 de
dezembro eram:
     2016 2015
Arca de Noé  32.600 32.600
Unidade Básica  705.510 705.510
     738.110 738.110

9. Imobilizado: É representado por: Móveis e Computadores Máquinas, Equipamentos   Demais
    utensílios e periféricos equipamentos de telefonia Instalações Veículos Imobilizações Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 24.819 63.214 7.708 2.340 528 - - 98.609
Aquisições 15.067 8.821 - - - 23.000 - 46.888
Depreciação  (6.270) (23.158) (1.171) (306) (75) (1.620) - (32.600)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 33.616 48.877 6.537 2.034 453 21.380 - 112.897
Custo total  68.239 134.374 11.444 3.055 750 23.000 - 240.862
Depreciação acumulada  (34.623) (85.497) (4.907) (1.021) (297) (1.620) - (127.965)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 33.616 48.877 6.537 2.034 453 21.380 - 112.897
Saldos em 31 de dezembro de 2015 33.616 48.877 6.537 2.034 453 21.380 - 112.897
Aquisições - - 9.792 2.856 - - 17.750 30.398
Depreciação  (6.827) (19.810) (1.480) (305) (75) (4.600) - (33.097)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 26.789 29.067 14.849 4.585 378 16.780 17.750 110.198
Custo total  68.239 134.374 21.236 5.911 750 23.000 17.750 271.260
Depreciação acumulada  (41.450) (105.307) (6.387) (1.326) (372) (6.220) - (161.062)
Valor residual  26.789 29.067 14.849 4.585 378 16.780 17.750 110.198
Taxa de depreciação 10% 20% 10% 10% 20% 20%

10. Intangível: 2015 Movimentação 2016
Softwares
Custo aquisição 23.968 - 23.968
Amortização (10% a.a.) (14.642) (4.793) (19.435)
    9.326 (4.793) 4.533
11. Obrigações tributárias:  2016 2015
Imposto de renda da pessoa jurídica  932.689 115.258
Contribuição social sobre o lucro líquido  343.639 46.254
Pis e Cofins-sobre o faturamento  43.730 20.881
Imposto sobre serviços prestados  35.122 24.267
Imposto retido na fonte  6.230 2.560
     1.361.410 209.220
12. Recursos de terceiros coprodução: Refere-se a saldo não aplicado 
de recursos obtidos com terceiros em contratos para desenvolvimento de 
projetos em coprodução.  2016 2015
Mulheres  150.000 150.000
     150.000 150.000
13. Patrimônio líquido: 13.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2016 
e 2015 o capital social está representado por 225.000 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado e pertencente à 
acionistas domiciliados no País. Cada ação dá direito a um voto nas delibe-
rações da Assembleia Geral. 13.2. Reserva de lucros: (i) Reserva Legal: 
Constituída à razão de 5% sobre o lucro líquido apurado no exercício social 
nos termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76; (ii) Reserva de Desenvolvi-
mento: Em consonância com artigo 28 do estatuto social da Companhia, 
esta reserva não poderá ultrapassar o valor de capital social, podendo ser 
destinada a qualquer momento, tanto para aumento de capital ou distri-
buição de dividendos e por deliberação da Assembleia Geral. Em 2016 foi 
autorizada a redução do montante de R$ 168.735 para distribuição de divi-
dendos, conforme previsão estatutária (2015 - acréscimo de R$ 110.358).

13.3. Dividendos: Os acionistas receberão como dividendo obrigatório o per-
centual mínimo de 50% sobre o lucro líquido anual da Companhia, podendo a 
Assembleia Geral de Acionistas deliberar a distribuição em percentual supe-
rior, conforme o artigo 25 do estatuto social da Companhia. Por deliberação
dos acionistas, foram distribuídos dividendos antecipadamente no montante
de R$ 833.815 (2015 - R$ 382.687). Os acionistas, “Ad referendum” da 
Assembleia Geral Ordinária, deliberaram a distribuição de dividendos adi-
cionais, no montante de R$ 1.260.000, a serem pagos no exercício de 2017.
13.4. Ações em tesouraria: A Companhia adquiriu 38.250 ações próprias 
para futura alienação ou cancelamento, conforme deliberação na Assem-
bleia Geral Extratordinária de 03 (três) de julho de 2015. 14. Receita líquida
de vendas: A receita líquida é composta como segue:
 2016 2015
Receita bruta de serviços  13.726.187 3.497.131
Receita bruta de locações  183.000 66.700
Receita com royalties/licenciamentos  2.574.755 2.892.599
Receita com patrocínios  819.683 1.175.073
     17.303.625 7.631.503
(-) Deduções das receitas de vendas e serviços
Tributos e contribuições sobre as vendas  (881.049) (430.901)
     16.422.576 7.200.602
15. Despesas com pessoal - absorção por rateio de despesas aos projetos
A Companhia efetua rateio de despesas de pessoal e administrativa com os
projetos, que absorvem esses custos proporcionalmente aos serviços utili-
zados e gastos ocorridos no período, até os limites previstos nos orçamen-
tos aprovados. O custo mais relevante deste rateio é o gasto com pessoal,
demonstrado no quadro a seguir.  2016 2015
Despesas com pessoal  3.363.394 1.931.869
(-) Despesas com pessoal absorvida pelos projetos (900.541) (547.746)
     2.462.853 1.384.123
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O Google fi nalmente conce-
deu os seus servidores a Cuba se 
tornando a primeira companhia 
de internet estrangeira a operar 
no país latino e fazendo com que 
a nação tenha mais endereços 
de internet e sites ancorados 
no seu território. A novidade 
se tornou realidade graças a 
um acordo assinado entre a 
companhia norte-americana e 
as autoridades de Havana ainda 
no ano passado. 

Nele, o Google prometia me-
lhorar a conexão de internet no 
país, hospedando conteúdo em 
Cuba. A instalação dos servido-
res foi decidida em dezembro 
a partir de uma parceria entre 
o gigante de tecnologia dos 
Estados Unidos e a Etecsa, 
a companhia estatal de tele-
comunicações de Cuba. Os 
servidores, que começaram a 
ser ativados na quarta-feira 
(26), fazem parte da Google 

Global Cache, uma rede glo-
bal que trabalha hospedando 
conteúdos populares, como os 
vídeos virais no Youtube, nos 
servidores locais. 

Com essa implementação os 
cubanos que usam da internet 
(que representa apenas 2% da 
população), terão um serviço 
de melhor em relação ao que 
tinham até agora. No país, a 
velocidade da conexão é de 
apenas 124Mb/s e o acesso de 
internet ainda é feito via satéli-
te, um jeito mais antigo e lento 
que por cabos subterrâneos, 
que transmitem as informações 
muito mais rápido e por isso são 
mais usados atualmente. Além 
disso, este não foi o primeiro 
passo que o Google dá em Cuba. 
Em 2014, a companhia já havia 
disponibilizado o navegador 
Google Chrome para os habi-
tantes da ilha . (ANSA/COM 
ANSA).

Google é a 1ª empresa 
estrangeira

de internet em Cuba


